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A Lojas Riachuelo está em negociações com grandes operadoras de cartão de crédito, 
como Visa e MasterCard , para lançar um novo cartão de crédito, até o final do 1º 
semestre deste ano. A informação partiu de Flávio Rocha, diretor de relações 
institucionais da rede. O objetivo da Riachuelo é ampliar em mais 1,5 milhão de 
cartões a base de clientes, para chegar a 11,5 milhões de cartões até o final de 2006. 
“Será um novo serviço que iremos disponibilizar aos consumidores este ano”, diz 
Rocha. Atualmente, 40% do lucro da Riachuelo vem de serviços financeiros, o que 
envolve desde a venda de seguros até empréstimos aos consumidores. 
 
A Renner — uma das grandes concorrentes da Riachuelo — possuía 8,7 milhões de 
cartões até o fim de 2005. A líder do segmento de lojas de departamento, C&A , tem 
14 milhões de cartões distribuídos no Brasil entre seus consumidores. 
Na Riachuelo, as negociações para as parcerias acontecem sigilosamente desde o 
segundo semestre de 2005  
 
As estratégias, como parceria com os cartões de crédito e as inaugurações de lojas, 
fazem da rede uma das três maiores empresas do varejo de vestuário no Brasil com 
potencial de ampliar cada vez mais sua participação no mercado. 
 
O faturamento total da Riachuelo foi de aproximadamente R$ 2,3 bilhões em 2005, um 
valor 22% maior que a receita de 2004, R$ 1,8 bilhão. 
Para o início do primeiro semestre, a Riachuelo já planeja novas aberturas de lojas, e 
tem como meta fechar 2006 com 83 lojas. “Em março iremos inaugurar uma nova loja 
da rede, localizada no centro de Fortaleza”, diz ele. 
Com um investimento de cerca de R$ 42 milhões (R$ 7 milhões para cada nova loja), a 
Lojas Riachuelo planeja ao todo seis novos estabelecimentos em 2006. “E além das 
novas lojas também iremos reformas mais 20 lojas que já fazem parte da rede. Entre 
os motivos para as reformas será a inovação do visual”, diz Rocha. 
A rede projeta, a partir de 2007, abrir 10 lojas por ano. Esse ritmo de inaugurações irá 
até 2014, o que fará a rede dobrar de tamanho, segundo Rocha.  
 
Cerca de 40% do lucro da Riachuelo veio da venda financiada, do empréstimo pessoal 
e das vendas de seguros em 2005. “A perspectiva é conseguir manter esta 
representatividade de 40% do lucro através das vendas do empréstimo pessoal, 
seguros e também das vendas financiadas em 2006”, diz Rocha. Sobre a 
comercialização de títulos de capitalização na rede, o executivo afirma que a 
possibilidade está sendo estudada, mas ainda não existe nada definido. 
Entre os diferenciais este ano, Rocha explica que a rede irá ampliar o mix dos produtos 
importados. “Em 2005, cerca de 5% dos produtos eram importados. Para 2006 
acredito que ao redor de 10% já serão itens do exterior”, afirma ele. 
 
Nos últimos três anos, a Riachuelo começou a oferecer alguns serviços financeiros, 
como seguro desemprego, seguro residencial e também seguro de acidentes pessoais. 
Além de assistências residenciais, odontológicas e de veículos. 
 
Muito integrada ao comércio eletrônico e as facilidades das negociações com parceiros, 
a rede Riachuelo disponibiliza um link exclusivo na sua página 
(http://www.riachuelo.com.br/) para os fornecedores. No chamado B2B (business to 
business), a rede oferece e troca informações, como horários agendados e entregas 
das mercadorias. 



Vantagens 
As atividades do grande varejo e parcerias com bancos são uma forte tendência nos 
últimos três anos, e que registra resultados positivos tanto para o comércio quanto 
para os bancos.  
 
Para o lojista, uma das vantagens da parceria com os bancos foi trazer serviços que 
não eram oferecidos nas lojas. E para as instituições financeiras, o varejo é o canal 
mais eficiente para elas atingirem a população, principalmente a que tem baixo acesso 
ao sistema bancário. “É um ambiente ‘amigável’, no qual os consumidores não se 
sentem dentro de uma agência bancária e isto facilita as negociações”, diz Rocha. 
 
Tanto são as vantagens, que outras grandes redes, como a Renner, no início de abril 
de 2006, já pretende iniciar a comercialização de produtos financeiros, entre 
empréstimos pessoais, seguros e títulos de capitalização. Atualmente as vendas na 
Lojas Riachuelo podem ser feitas em até cinco vezes sem juros. “Ou também entre 
seis e oito vezes seis com juros em torno de 4,9% ao mês”, diz Rocha. A Lojas 
Riachuelo foi fundada em 1947 e era composta por pequenas lojas de rua com até 200 
metros quadrados (m2) , vendendo tecidos a preços baixos.  
 
Já em 1979, a rede de varejo foi comprada pelo Grupo Guararapes , que iniciou um 
processo de reestruturação e mudança estratégica, com o objetivo de vender roupas 
prontas em vez de apenas tecidos. 
 
As novas lojas passaram a ter mais de 2000 m² cada e de 1993 para 2003, o 
faturamento da empresa mais que triplicou. “A rede preserva os bons preços e 
melhora constantemente a qualidade dos produtos”, afirma. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 21-23, jan. 2006, Comércio, p. B-3. 


